
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA 

                                                 REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dois de Março de dois mil e quinze, com início às dezoito horas e 

cinquenta e oito minutos, reuniu-se o Conselho Municipal de Saúde de 

Valença em Reunião Ordinária, no auditório do Hospital Escola – 

Raimundão, sob a presidência da Srª Sandra Maria Garcez. Com a 

palavra a Srª Presidente deu início aos trabalhos com a leitura da pauta 

proposta: Aprovação das Atas pendentes, ofícios recebidos e emitidos, 

Apresentação do Planejamento da Associação do Hospital de 

Conservatória para 2015, Apresentação do Planejamento da Associação 

Hospital de Santa Isabel para 2015, Agendamento da Assembléia dos 

Trabalhadores do SUS e Informes Gerais, seguindo com a aprovação das 

Atas: Ordinária de dois de Fevereiro de dois mil e quinze, Extraordinária 

de onze de Fevereiro de dois mil e quinze e Ata da Reunião da Comissão 

de Fiscalização que aconteceu em vinte e quatro de Fevereiro de dois 

mi e quinze; Estas enviadas a todos os Conselheiros previamente pra 

apreciação e posterior aprovação nesta Ordinária. Passou então aos 

ofícios recebidos: Of.Circular SES/GS/CESNº21/2014 solicitando 

informação referente a periodicidade da Conferência Municipal de 

Saúde no nosso Município, informa então que foi respondido no Of. 

008/2015CMS-V encaminhando toda a documentação da Conferência 

de dois mil e quatorze.Auditoria n.14825 – REF SIPAR 

n.25000.066639/2011, ofício este que foi enviado para a Comissão de 

Fiscalização deste conselho para deliberação e  posterior providência, 

porque ouve o arquivamento do processo, em 24/fev./2015 em reunião 

da comissão de fiscalização foi então  elaborado um parecer 

esclarecendo que o conselho esta em conformidade com o 

acompanhamento do caso, e com relação ao encaminhamento ao 

cremerj que foi o que a auditoria sugeriu o mesmo já foi realizado no 

ano de 2011 através do Of. 104/2011, foi também encaminhada a 

outras unidades representativas por ocasião da denúncia, Ministério da 

saúde, Conselhos Estadual e Nacional de Saúde, Tribunal de Contas da  



União,Promotoria de Tutela Coletiva, Conselho Regional de Medicina e 

Secretaria Estadual de saúde .Of.Nº214/15 do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro  Inquérito Civil n. 260/IIP/12 

(MPRJN.201201325365) reiterando solicitação, este respondido em 

ofício n. 007/15 de 05 de Fevereiro de dois mil e quinze arquivado em 

ofício do Ministério Público em 2013 junto a documentação. 

Of.2048/14 referente a solicitação de cópias dos relatórios e balancetes 

das despesas do Fundo Municipal de saúde de Valença com aquisição 

de combustível e aluguel de veículos no ano de 2010, feito então uma 

resposta pela Dra Monica Leite, no Of. 007/2015 de cinco de Fevereiro 

de dois mil e quinze onde fica justificado o atraso na resposta devido ao 

período de recesso deste Conselho e que o que dispomos da 

documentação solicitada segue anexa a esta resposta. Recebemos 

também um email da ANVISA alterando a data  um evento para três de 

Março de dois mil e quinze, evento este que seria em Brasília 

impossibilitando assim o Conselho d participar. Temos também um 

comunicado de Arquivamento de Auditoria: Comunicamos a presença 

da equipe dos auditores a fim de realizar auditoria saúde no dia vinte e 

seis de Fevereiro de dois mil e quinze onde foi solicitado a presença do 

Sr. Secretário de Saúde e do responsável pelo programa SISVAN do 

município, isto é uma cópia que o Conselho recebeu, isto aqui no 

começo de dois mil e treze teve uma auditoria do SISVAN que é um 

sistema que é alimentado de vigilância nutricional, hoje apenas duas 

unidades de saúde alimentam este sistema que é o Centro de Saúde da 

Mulher e  a Casa da Saúde do Idoso quando a auditoria veio em dois mil 

e treze foi determinado que o programa fosse descentralizado para a 

atenção básica e que quando o grupo de risco que é a gestante  o idoso 

e a criança fossem a essas unidades fosse feito o cadastro e estas 

pessoas fossem devidamente acompanhadas e referenciadas. O que 

não foi feito durante este ano, então eles encaminharam uma 

informação ao Conselho de Saúde que eles retornariam e já retornaram 

porque como não houve nenhuma modificação durante o ano de dois 

mil e treze, e posteriormente vão nos enviar tudo que foi solicitado a 

Secretaria de Saúde para poder implantar a Vigilância 



alimentar.Prosseguindo Of.007/2015 Circular do Fórum de Conselhos 

de Saúde do Médio Paraíba onde o Sr Conselheiro Omar Figueira se 

comprometeu a conseguir o carro para o transporte junto ao Município 

de Rio das Flores, no ano passado as pessoas que representariam o 

Município neste Fórun seriam a Conselheira Maria Emília e a 

Conselheira Maria de Fátima,este será no dia cinco de março de dois 

mil e quinze fica então a confirmação da representação pela Sra. Maria 

Emília e a solicitação de substituição da Sra. Maria de Fátima pela 

Conselheira Monica Leite. Passando então aos ofícios emitidos temos os 

ofícios: referente a solicitação do data show para a presente reunião e 

o referente a solicitação do agendamento da Reunião Extraordinária de 

onze de Fevereiro de dois mil e quatorze. Dando então seguimento as 

apresentações que estavam propostas na pauta. Iniciadas com a 

apresentação do Hospital de Conservatória pela Sra. Andréia Rios Leite 

juntamente com a Sra. Daniele Figueiredo Botelho. Estas fizeram então 

a apresentação dos pontos necessários e pertinentes para 

conhecimento de todos dos pontos mais críticos e importantes das 

necessidades do Hospital de Conservatória onde este tem cerca de 

oitenta por cento SUS e com uma pactuação Municipal pequena 

esclarecendo que apresenta neste Projeto cerca de vinte mil reais 

mensais por parte do Município para que se possa manter o 

funcionamento do Hospital e conclui enaltecendo a importância da 

parceria do Município para que o Hospital possa continuar com seu 

funcionamento. Dando continuidade então com a presentação do 

Hospital de santa Isabel que foi feita pela Sra. Gisele de Fátima Oliveira, 

cumprindo o disposto na Legislação em Vigor decreto 3048 de 06. 05. 

99 publicado em Diário Oficial. Continuou apresentado as metas sendo 

por diversas vezes interrompida pra os esclarecimentos cabidos. 

Conclui com a mensagem: Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós 

juntos. Passa então a palavra a Sra. Presidente a Sra. Débora para que 

pudesse apresentar  o Projeto de Ampliação da Cobertura de saúde 

Bucal na Estratégia Saúde da Família, esta esclarece as metas de  

ampliação da cobertura de saúde bucal e em estratégia de saúde da 

família ,  visando  aumentar o acesso da população a atenção a saúde 



bucal, assim a proposta de ampliação da saúde bucal para o município 

de Valença, foi apreciada nesta reunião do Conselho Municipal de 

Saúde de Valença. Ao final da apresentação passa a palavra a Sra. 

Presidente que passa então aos informes gerais informando que 

recebemos a visita e solicitação verbal de um representante da Justiça 

solicitando informações a respeito de um dos presidentes anteriores do 

Conselho Municipal de saúde de Valença, informações esta que serão 

posteriormente fornecidas pelo Sr. Omar figueira que se prontificou a 

ajudar.Sem mais para se deliberar, encerra a Reunião a Srª Presidente 

Sandra Maria Garcez Fernandes. 
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